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BŁOGOSŁAWIENI
FRANCISZEK i HIACYNTA MARTO
Biuletyn Pastuszków

„Gdybym mogła włożyć
w serca wszystkich ludzi
ogień, który płonie w głębi
mojego serca!”
Hiacynta Marto

Biuletyn Pastuszków

Cieszymy się bardzo, że możemy wciąż tworzyć ten Biuletyn, nadając mu teraz odmienną szatę graficzną.
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Świadectwo

Franciszek i Hiacynta są moimi przyjaciółmi
w Niebie!

Słowo wstępne
Ângela de Fátima Coelho, asm

Biuletyn Błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto jest wydawany
stale od 1963 roku. Pismo ukazuje się w 8 językach (portugalskim,
angielskim, hiszpańskim, włoskim,
francuskim, niemieckim, węgierskim i polskim) i jest rozsyłane do
190 krajów na całym świecie. Przez
52 lata działalności Biuletyn przyczyniał się do upowszechniania informacji o życiu i duchowości błogosławionych Franciszka i Hiacynty
Marto oraz treści orędzia fatimskiego, które stanowiło sens życia widzących.
Dzięki temu skromnemu wydawnictwu wielu ludzi pogłębiło wiedzę
o wydarzeniach i orędziu z Fatimy

oraz odnalazło klucz do odczytania
swego chrześcijańskiego powołania. Wierni czytelnicy, poruszeni świadectwem błogosławionych
Franciszka i Hiacynty, powierzają
im swoje modlitwy, aby wstawili się
u Boga w ich intencji.
Cieszymy się bardzo, że możemy
wciąż tworzyć ten Biuletyn, nadając
mu teraz odmienną szatę graficzną
i realizując nową koncepcję merytoryczną. Zaproponowane zmiany
to coś więcej niż tylko nowy wygląd
Biuletynu – to symboliczne ukazanie aktualności orędzia fatimskiego
oraz przykładu dzieci, których życie
odmieniło Boże światło. W ramach
trwających już przygotowań do ob-

chodów stulecia objawień, których
kulminacja zaplanowana jest na lata
2016-2017, warto przypomnieć,
że słowa wypowiedziane podczas
objawień w Fatimie są całkowicie
wierne Ewangelii; dlatego są to słowa niezmiennie aktualne w każdym
czasie.
Mam nadzieję, że Biuletyn Błogosławionych Franciszka i Hiacynty
Marto będzie źródłem duchowego
rozwoju opartego na przykładzie
dojrzałości wiary dwojga widzących
z Fatimy – „dwóch świec, które Bóg
zapalił, aby oświecić ludzkość”, jak
mówił o nich św. Jan Paweł II.

Refleksja

NAPRAWDĘ DZIECI TE SĄ ŚWIĘTE!
Uznanie heroiczności cnót rodzeństwa Marto

„Niezwykły wzrost jakości ich życia chrześcijańskiego był efektem
dobrowolnego przyjęcia propozycji Boga...”
Stefano Perego

B

eatyfikacja Franciszka i
Hiacynty Marto, która miała miejsce 13 maja 2000
roku, usankcjonowała nową,
istotną wartość w życiu Kościoła.
Po raz pierwszy ogłoszono świętość tak małych dzieci, uznając
tym samym, że nawet najmłodsi członkowie Ciała Chrystusa
mogą naśladować Jego Głowę,
praktykując cnoty w stopniu heroicznym.
Możliwość beatyfikacji i kanonizacji dzieci stała się pilną kwestią w związku z zakończeniem
procesów informacyjnych o sławie świętości dwojga pastuszków, które w latach 1952-1979
toczyły się w diecezji Leiria-Fatima. Na prośbę Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych tym zagadnieniem zajęli się jezuici: ks.
Peter Gumpel i ks. Paolo Molinari – ówczesny sprawozdawca i
postulator procesów Franciszka
i Hiacynty. Wspierała ich interdyscyplinarna grupa specjalistów,
w której obok teologów, historyków i znawców prawa kanonicznego, znaleźli się również psychologowie, pedagodzy oraz naukowcy innych specjalności (np.
Vincenzo Lelièvre), zgłębiający tę
tematykę.
Rozpoczęto gromadzenie dokumentów i świadectw dotyczących możliwości rozumienia
wiary oraz świadomości moralnej małych dzieci. Ważnym etapem na tej drodze był wydany w
sierpniu 1910 roku przez papieża
Piusa X dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do pierwszej
komunii świętej. Uznano w nim,
że siedmioletnie dzieci są zdolne
odróżnić dobro od zła i przyjęto
ten właśnie wiek jako tak zwany
„wiek rozumny”. Warto zauważyć, że nie była to dla Kościoła

nowość, a tylko oczekiwany powrót do praktyki zainicjowanej w
1215 roku przez Sobór Laterański IV i potwierdzonej w Trydencie; niestety wyszła ona z użycia
pod wpływem jansenizmu. Początkowo, decyzja Piusa X spotykała się ze sprzeciwem, także
wśród duchownych. Widać to
na przykładzie pierwszej komunii świętej sześcioletniej Łucji
(aby przekonać miejscowego
proboszcza do udzielenia dziewczynce sakramentu, potrzebna
była interwencja księdza Cruza).
Trudności w uznawaniu przez
Kościół świętości małych dzieci
potwierdza również fakt, że procesy beatyfikacyjne Franciszka i
Hiacynty otwarto dopiero ponad
trzydzieści lat po ich śmierci.
Trwały one bardzo długo nie tylko ze względu na ograniczoną
liczbę kapłanów w niewielkiej
diecezji Leiria, ale także z powodu wątpliwości, czy młody wiek
pastuszków nie jest przeszkodą
w praktykowaniu przez nich cnót
w stopniu heroicznym.

kwietnia 1981 roku) dyskusji o
procesach beatyfikacyjnych oraz
kanonizacyjnych dzieci i młodszych nastolatków. Osservatore
Romano z 10 kwietnia tego roku
przedstawiło głosy z dyskusji
prowadzonej na tym ważnym
spotkaniu. Kardynał Pietro Palazzini, ówczesny prefekt Kongregacji, wyjaśniał, że decyzja
dotycząca możliwości uznania
najmłodszych za zdolnych do
praktykowania cnót w stopniu
heroicznym i do męczeństwa
była bardzo wnikliwie rozważana. Podkreślano, że świętość
okazywana przez dzieci wyraża
się w absolutnym podporządkowaniu woli Boga oraz że – dzięki
Bożej łasce – dążą one do realizacji powierzonych im misji z
wielką wytrwałością i w sposób
znacznie przewyższający ich naturalne możliwości; wskazywano też na potrzebę ukazywania
dzieciom i młodszym nastolatkom wiarygodnych przykładów
świętości, szczególnie w delikatnym aspekcie czystości uczuć.

Do ożywienia dyskusji na ten temat przyczyniły się liczne listy
kierowane do Stolicy Apostolskiej. Podpisywali je kardynałowie, biskupi i inni dostojnicy Kościoła z całego świata, prosząc
o uznanie świętości pastuszków
ze względów teologicznych,
duchowych i duszpasterskich.
Odnoszono się do wyrażonej
wprost przez Sobór Watykański II (w piątym rozdziale Lumen
Gentium) idei powszechnego
powołania do świętości, podkreślając przy tym potrzebę dysponowania przykładami świętości
dzieci i młodszych nastolatków.
W związku z tym, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych poświęciła Congregatio plenaria
(w dniach od 31 marca do 2

Wszystko to znajduje potwierdzenie w postawach Franciszka
i Hiacynty – zwyczajnych dzieci podobnych do setek innych.
Objawienia stały się dla rodzeństwa Marto prawdziwym życiowym przełomem. Wydarzenia
nadprzyrodzone nie gwarantują
uznania heroiczności cnót tych,
którzy w nich uczestniczyli, ale
w tym wypadku objawienia miały
bez wątpienia decydujące znaczenie dla jakości życia duchowego Franciszka i Hiacynty. Ich
świętość nie wynika z samego
faktu uczestniczenia w objawieniach, ale ze sposobu w
jaki na nie odpowiedzieli, oddając się Bogu do dyspozycji,
wypełniając Jego wolę i zmieniając swe życie tak, by było
Mu miłe.
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Trzeba tu podkreślić, że dzieci
zmieniały swoje życie w sposób
aktywny. Bóg zaprosił widzących
do współpracy w realizacji Jego
zamysłów miłosierdzia – zaproponował im to, ale się nie narzucał. Powołanie, które dzieci otrzymały dzięki macierzyńskiemu
pośrednictwu Maryi, Franciszek i
Hiacynta przyjęli w stopniu adekwatnym do sił i możliwości intelektualnych właściwych dla ich
wieku. Niezwykły wzrost jakości
ich życia chrześcijańskiego był
efektem dobrowolnego przyjęcia
propozycji Boga. Odpowiedź widzących, wyrażająca się w całkowitym oddaniu Maryi, była naprawdę zadziwiająca. Dzięki pośrednictwu Matki Bożej, komunia
dzieci z Bogiem była tak intymna i głęboka, że pozwoliła im na
rozważanie tajemnicy trynitarnej
i misterium cierpienia Jezusa
Ukrzyżowanego. We Franciszku
zapłonęło wtedy pragnienie pocieszania Jezusa i dostarczania
Mu radości; Hiacynta oddała się
zaś modlitwie i czynieniu ofiar w
intencji nawrócenia grzeszników.

Postanowienia dzieci znalazły
natychmiastową realizację zarówno w ich codziennym życiu,
jak i w momentach szczególnej
próby. Warto tu przypomnieć
chart ducha, jaki widzący okazali 13 sierpnia 1917 roku, gdy
– mimo niesprawiedliwego uwięzienia i psychicznych tortur, ja-

kim zostali poddani – nie ujawnili
powierzonej im tajemnicy; także
w czasie choroby, która doprowadziła do ich przedwczesnej
śmierci, znosili cierpienia z odwagą, ofiarowując wszystko dla
pocieszenia Jezusa i za nawrócenie grzeszników.

© Luís Oliveira

Świadectwo

moimi przyjaciółmi w Niebie!

João Aguiar Cadete

Franciszek i Hiacynta są moimi przyjaciółmi w Niebie! Mimo,
że mieszkam daleko od Fatimy,
jeszcze przed pierwszą komunią
święta (chyba nawet przed rozpoczęciem katechezy) bardzo chciałem zobaczyć miejsce objawień,
pomodlić się w Cova da Iria i odwiedzić Aljustrel. Wielkie wrażenie
robiło na mnie to, że dwoje dzieci – tylko trochę mniejszych ode
mnie – mogło tak bardzo kochać
Jezusa i pójść do Nieba w tak
młodym wieku!

Miałem 10 lat, gdy po raz pierwszy usłyszałem o potrzebie modlitwy w intencji beatyfikacji pastuszków. W 1997 roku pierwszy
raz pojechałem do Fatimy. Miałem
wtedy okazję poznać i rozmawiać
z Panem Janem – bratem pastuszków, który opowiedział mi historie z życia rodziny Marto, opisał
dzień, w którym wydarzył się cud
słońca i dał obrazki z wizerunkami
swojego brata i siostry, które mam
do dziś. W drodze do domu byłem
tak szczęśliwy, że gdy patrzyłem
na te obrazki, wydawało mi się, że
Franciszek i Hiacynta naprawdę
jadą ze mną!
Ich beatyfikacja w roku 2000 była
jednym z najważniejszych dni w
moim życiu, chociaż mogłem ją
tylko oglądać w telewizji. Pamiętam – jakby to było wczoraj – radość, jaką poczułem, kiedy po
raz pierwszy usłyszałem i zaśpiewałem wraz z chórem „Hymn pastuszków”: Franciszku, Hiacynto

„Ich
Beatyfikacja
w roku 2000
była jednym z
najważniejszych
dni w moim
życiu.”
módlcie się za nami! Od bardzo
dawna powtarzałem te słowa jako
osobistą modlitwę; teraz po raz
pierwszy modliłem się i śpiewałem je z Kościołem i w Kościele.
Wspomnienie tej chwili wzrusza
mnie do dziś!
Franciszek i Hiacynta od dawna
towarzyszą mi w codziennym życiu. Do nich zwracam się z prośbą
o pomoc w trudnych chwilach; im
dziękuję, że się za nami wstawiają
u Boga i Matki Boskiej.

Modlitwa
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Ciebie w
najgłębszej pokorze. Z głębi serca i mojej duszy dzięki Ci składam za
objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie.
Boże, jeśli to przyczyni się do większej chwały Twojej i dobra naszych dusz,
przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa i przyczynę Niepokalanego
Serca Maryi, błagam Cię, byś raczył wsławić w Kościele Świętym błogosławionych Hiacyntę i Franciszka udzielając nam za ich wstawiennictwem
łaski, o które Cię pokornie prosimy. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Wydarzenia
Marzec

Luty
20 lutego – Liturgiczne
wspomnienie błogosławionych
Franciszka i Hiacynty Marto
Tego dnia w programie uroczystości w
Sanktuarium Fatimskim znalazły się między
innymi: Eucharystia, której przewodniczył
bp António Marto oraz spotkanie z dziećmi
prowadzone przez siostrę Ângelę de Fátima
Coelho ASM.
20 lutego – Dedykowanie kościoła
błogosławionym pastuszkom
fatimskim
Kościół w parafii Matki Boskiej Niepokalanej
w dzielnicy Areias w mieście Montijo (diecezja
Setúbal) poświęcono błogosławionym
Franciszkowi i Hiacyncie Marto.

20 lutego – Koncert upamiętniający
pastuszków fatimskich
W ramach programu obchodów stulecia
objawień fatimskich w katedrze w Lizbonie
odbył się wyjątkowy koncert. Była to
portugalska prapremiera utworu Drei
Hirtenkinder aus Fatima (Troje pastuszków z
Fatimy), którego autorem jest Arvo Pärt.
22 lutego – Dedykowanie kościoła
błogosławionym Franciszkowi i
Hiacyncie
Kościół w parafii św. Jakuba na osiedlu Quinta
do Alçada w Marrazes (diecezja Leiria-Fatima)
poświęcono błogosławionym Franciszkowi i
Hiacyncie Marto.

07 marca – Uroczystość
upamiętniająca księdza Luísa
Kondora
W Fatimie, na placu jego imienia,
odsłonięto pomnik księdza Luísa
Kondora, którego autorem jest architekt
Sousa Araújo. Uroczystość odbyła się z
inicjatywy Ambasady Republiki Węgier
w Portugalii i Towarzystwa Współpracy
Portugalsko-Węgierskiej. Uroczystość
odsłonięcia pomnika odbyła się w 50.
rocznicę inauguracji Kalwarii Węgierskiej.

Dziękujemy ze wszystkie darowizny przesłane nam, aby pokryć wydatki związane z prowadzeniem Procesu
Kanonizacyjnego Pastuszków. Bez tej materialnej pomocy prowadzenie tego Procesu byłoby niemożliwe.
Wszystkich, którzy pragną wspomagać
tę sprawę prosimy o przesyłanie
środków na następujące konto:

Postulação Francisco e Jacinta Marto
Banco Millennium BCP
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